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MukundamAlAstotram by Kulashekhara Versions 1 and 2

iµnhத³மாலாshேதாthரmh லேஶக²ரவிரசிதmh ஸmhshகரNh 1
அத²வா 2

ஸmhshகரNh - 1 ேலாக ஸŋhkh²யா 40

வlhலேப⁴தி வரேத³தி த³யாபேரதி
ப⁴khதphேயதி ப⁴வNhட²நேகாவிேத³தி ।
நாேத²தி நாக³ஶயேநதி ஜக³nhநிவாேஸthyh
ஆலாபிநmh phரதிதி³நmh  மாmh iµnhத³ ॥ 1॥
ஜய ஜய ேத³ேவா ேத³வகீநnhத³ேநாऽயmh
ஜய ஜய kh’Shே vh’Shணிவmhஶphரதீ³ப: ।
ஜய ஜய ேமக⁴யாமல: ேகாமலாŋhேகா³
ஜய ஜய ph’th²வீபா⁴ரநாேஶா iµnhத:³ ॥ 2॥ ॥ கா 2॥
iµnhத³rhth◌⁴நா phரணிபthய யாேச
ப⁴வnhதேமகாnhதயnhதமrhத²mh ।
அவிshmh’திshthவchசரரவிnhேத³
ப⁴ேவ ப⁴ேவ ேமऽsh ப⁴வthphரஸாதா³th ॥ 3॥ ॥ கா 3॥
நாஹmh வnhேத³ தவ சரணேயாrhth³வnhth³வமth³வnhth³வேஹேதா:
mhபீ⁴பாகmh ³மபி ஹேர நாரகmh நாபேநmh ।
ரmhயாராமாmh’³தiνலதா நnhத³ேந நாபி ரnhmh
பா⁴ேவ பா⁴ேவ ’த³யப⁴வேந பா⁴வேயயmh ப⁴வnhதmh ॥ 4॥ ॥ கா 5॥
நாshதா² த⁴rhேம ந வஸுநிசேய ைநவ காேமாபேபா⁴ேக³
யth³ பா⁴vhயmh தth³ ப⁴வ ப⁴க³வnhrhவகrhமாiνபmh ।
ஏதthphராrhth²யmh மம ப³ஹுமதmh ஜnhமஜnhமாnhதேரऽபி
thவthபாதா³mhேபா⁴ஹக³க³தா நிசலா ப⁴khதிரsh ॥ 5॥ ॥ கா 6॥
தி³வி வா ⁴வி வா மமாsh வாேஸா
நரேக வா நரகாnhதக phரகாமmh ।
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அவதீ⁴தஶாரதா³ரவிnhெதௗ³

சரெணௗ ேத மரேணऽபி சிnhதயா ॥ 6॥ ॥ கா 7॥
kh’Shண thவதீ³யபத³பŋhகஜபஜராnhதmh
அth³ையவ ேம விஶ மாநஸராஜஹmhஸ: ।
phராணphரயாணஸமேய கப²வாதபிthைத:
கNhடா²வேராத⁴நவிெதௗ⁴ shமரணmh தshேத ॥ 7॥
சிnhதயா ஹேமவ ஸnhததmh
மnhத³ஹாஸiµதி³தாநநாmh³ஜmh
நnhத³ேகா³பதநயmh பராth பரmh
நாரதா³தி³iµநிvh’nhத³வnhதி³தmh ॥ 8॥
கரசரணஸேராேஜ காnhதிமnhேநthரேந
ரமiµ ⁴ஜவீசிvhயாேலऽகா³த⁴மாrhேக³ ।
ஹஸர விகா³யாபீய ேதேஜாஜெலௗக⁴mh
ப⁴வமபகி²nhந: khேலஶமth³ய thயஜா ॥ 9॥
ஸரஜநயேந ஸஶŋhக²சkhேர
iµரபி⁴தி³ மா விரமshவ சிthத ரnhmh । var விரேமஹ
ஸுக²தரமபரmh ந ஜா ஜாேந var ஸுக²கர
ஹசரணshமரmh’ேதந lhயmh ॥ 10॥ ॥ கா 8॥
மாபீ⁴rhமnhத³மேநா விசிnhthய ப³ஹுதா⁴ யாசிரmh யாதநா: var மாைப⁴rhமnhத³மேநா
நா ந: phரப⁴வnhதி பாபபவ:shவா நiν த⁴ர: ।
ஆலshயmh vhயபநீய ப⁴khதிஸுலப⁴mh th◌⁴யாயshவ நாராயணmh
ேலாகshய vhயஸநாபேநாத³நகேரா தா³ஸshய கிmh ந ம: ॥ 11॥ ॥ கா 9॥
ப⁴வஜலதி⁴க³தாநாmh th³வnhth³வவாதாஹதாநாmh
ஸுத³th’கலthரthராணபா⁴ராrhதி³தாநாmh ।
விஷமவிஷயேதாேய மjhஜதாமphலவாநாmh
ப⁴வ ஶரணேமேகா விShiΝேபாேதா நராmh ॥ 12॥
ப⁴வஜலதி⁴மகா³த⁴mh ³shதரmh நிshதேரயmh
கத²மஹதி ேசேதா மா shம கா:³ காதரthவmh ।
ஸரஜth³’ஶி ேத³ேவ தாரகீ ப⁴khதிேரகா var தாவகீ
நரகபி⁴தி³ நிஷNh தாரயிShயthயவயmh ॥ 13॥ ॥ கா 10॥
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th’Shேதாேய மத³நபவேநாth³⁴தேமாேஹாrhமாேல
தா³ராவrhேத தநயஸஹஜkh³ராஹஸŋhகா⁴ேல ச ।
ஸmhஸாராkh²ேய மஹதி ஜலெதௗ⁴ மjhஜதாmh நshthதா⁴மnh
பாதா³mhேபா⁴ேஜ வரத³ ப⁴வேதா ப⁴khதிநாவmh phரயchச² ॥ 14॥ ॥ கா 11॥
மாth³ராmh ணNhயாnhணமபி ப⁴வேதா ப⁴khதிநாnhபதா³ph³ேஜ
மாெரௗஷmh ராvhயப³nhத⁴mh தவ சதமபாshயாnhயதா³kh²யாநஜாதmh । var

ராvhயப³th³த⁴mh
மாshமாrhஷmh மாத⁴வ thவாமபி ⁴வநபேத ேசதஸாபiνவாநாnh var மாshphராmh
மா⁴வmh thவthஸபrhயாபகரரேதா ஜnhமஜnhமாnhதேரऽபி ॥ 15॥ ॥ கா 23॥ var

thவthஸபrhயாvhயதிகரரேதா

ேவ கீrhதய ேகஶவmh iµரmh ேசேதா ப⁴ஜ த⁴ரmh
பாணிth³வnhth³வ ஸமrhசயாchதகதா:² ேராthரth³வய thவmh ஶ ◌்’iΝ ।
kh’Shணmh ேலாகய ேலாசநth³வய ஹேரrhக³chசா²ŋhkh◌⁴kh³மாலயmh
kh◌⁴ர kh◌⁴ராண iµnhத³பாத³ளmh rhத⁴nh நமாேதா⁴ஜmh ॥ 16॥ ॥ கா 26॥
ேஹ ேலாகா: iΝத phரஸூதிமரணvhயாேத⁴சிகிthஸாமாmh var ேபா⁴ ேலாகா:
ேயாக³jhஞா:ஸiµதா³ஹரnhதி iµநேயா யாmh யாjhஞவlhkhயாத³ய: ।
அnhதrhjhேயாதிரேமயேமகமmh’தmh kh’Shkh²யமாபீயதாmh
தthபீதmh பரெமௗஷத⁴mh விதiνேத நிrhவாநமthயnhதிகmh ॥ 17॥ ॥ கா 18॥ var

யthபிதmh

ேஹ மrhthயா: பரமmh தmh iΝத ேவா வயா ஸŋhேபத:
ஸmhஸாராrhணவமாப³rhப³ஹுலmh ஸmhயkh phரவிய shதி²தா: ।
நாநாjhஞாநமபாshய ேசத நேமா நாராயேயthயiµmh
மnhthரmh ஸphரணவmh phரமஸதmh phராவrhதயth◌⁴வmh iµஹு: ॥ 18॥
ph’th²வீேரiΝரiΝ: பயாmh கணிகா: ப²lh³sh²ŋhேகா³ऽநல -

shேதேஜா நி:வஸநmh மth தiνதரmh ரnhth◌⁴ரmh ஸுஸூமmh நப:◌⁴ ।
ுth³ரா th³ரபிதாமஹphரph◌⁴’தய: கீடா:ஸமshதா:ஸுரா
th³’Shேட யthர ஸ தாவேகா விஜயேத ᳚⁴மாவ⁴தாவதி: ◌⁴ ॥ 19॥ ॥ கா 12॥
ப³th³ேத⁴நாஜநா நேதந ஶிரஸா கா³thைர:ஸேராேமாth³க³ைம:
கNhேட²ந shவரக³th³க³ேத³ந நயேநேநாth³கீ³rhணபா³Shபாmh³நா ।
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நிthயmh thவchசரரவிnhத³க³ளth◌⁴யாநாmh’தாshவாதி³நாmh
அshமாகmh ஸரஹா ஸததmh ஸmhபth³யதாmh விதmh ॥ 20॥ ॥ கா 19॥
ேஹ ேகா³பாலக ேஹ kh’பாஜலநிேத⁴ ேஹ nh⁴கnhயாபேத
ேஹ கmhஸாnhதக ேஹ க³ேஜnhth³ரகபாண ேஹ மாத⁴வ ।
ேஹ ராமாiνஜ ேஹ ஜக³ththரய³ேரா ேஹ Nhட³கா மாmh
ேஹ ேகா³பீஜநநாத² பாலய பரmh ஜாநா ந thவாmh விநா ॥ 21॥
ப⁴khதாபாய⁴ஜŋhக³கா³ட³மணிshthைரேலாkhயராமணிrh var ப⁴khதாth³ேவ
ேகா³பீேலாசநசாதகாmh³த³மணி: ெஸௗnhத³rhயiµth³ராமணி:
ய: காnhதாமணிkhணீக⁴நசth³வnhth³ைவக⁴ஷாமணி: var  காnhதா
ேரேயா ேத³வஶிகா²மணிrhதி³ஶ ேநா ேகா³பாலடா³மணி: ॥ 22॥ ॥ கா 28॥ var

ேரேயா th◌⁴ேயய

ஶthchேச²ைத³கமnhthரmh ஸகலiµபநிஷth³வாkhயஸmhjhயமnhthரmh
ஸmhஸாேராthதாரமnhthரmh ஸiµசிததமஸ: ஸŋhக⁴நிrhயாணமnhthரmh । var

ஸiµதி³தமநஸாmh
ஸrhைவவrhையகமnhthரmh vhயஸந⁴ஜக³ஸnhத³Shடஸnhthராணமnhthரmh
ேவ kh’Shணமnhthரmh ஜப ஜப ஸததmh ஜnhமஸாப²lhயமnhthரmh ॥ 23॥ ॥ கா
29 ॥
vhயாேமாஹphரஶெமௗஷத⁴mh iµநிமேநாvh’thதிphரvh’ththெயௗஷத⁴mh var

vhயாேமாேஹாth³த³லெநௗஷத⁴mh
ைத³thேயnhth³ராrhதிகெரௗஷத⁴mh thஜக³தாmh ஸவைநெகௗஷத⁴mh । var

ைத³thயாநrhத²கெரௗஷத⁴mh
ப⁴khதாthயnhதெதௗஷத⁴mh ப⁴வப⁴யphரth◌⁴வmhஸைநெகௗஷத⁴mh var

ப⁴khதாrhதிphரஶெமௗஷத⁴mh ப⁴வப⁴யphரth◌⁴வmh தி³vhெயௗஷத⁴mh
ேரய:phராphதிகெரௗஷத⁴mh பிப³ மந:kh’Shணதி³vhெயௗஷத⁴mh ॥ 24॥ ॥ கா 30

॥ var kh’Shணநாெமௗஷத⁴mh

ஆmhநாயாph◌⁴யஸநாnhயரNhயதி³தmh ேவத³vhரதாnhயnhவஹmh var kh’ch²vhரதாnhயnhவஹmh
ேமத³ேச²த³ப²லாநி rhதவித⁴ய:ஸrhவmhஹுதmh ப⁴shமநி । var ேமத³chேச²த³பதா³நி
தீrhதா²நாமவகா³ஹநாநி ச க³ஜshநாநmh விநா யthபத³ -
th³வnhth³வாmhேபா⁴ஹஸmhshmh’திmh விஜயேத ேத³வ: ஸ நாராயண: ॥ 25॥ ॥ கா
13॥ var th³வnhth³வாmhேபா⁴ஹஸmhshதிmh
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மnhநாம phேராchய நாராயkh²யmh
ேகந phராrhவாசி²தmh பாபிேநாऽபி । var ேயந
ஹா ந: rhவmh வாkhphரvh’thதா ந தshmh -

shேதந phராphதmh க³rhப⁴வாஸாதி³:³க²mh ॥ 26॥ ॥ கா 22॥
மjhஜnhமந: ப²லத³mh ம⁴ைகடபா⁴ேர
மthphராrhத²நீயமத³iνkh³ரஹ ஏஷ ஏவ ।
thவth³ph◌⁴’thயph◌⁴’thயபசாரகph◌⁴’thயph◌⁴’thய-
ph◌⁴’thயshய ph◌⁴’thய இதி மாmh shமர ேலாகநாத² ॥ 27॥
நாேத² ந:ேஷாthதேம thஜக³தாேமகாதி⁴ேப ேசதஸா var ேஷாthதேம
ேஸvhேய shவshய பத³shய தா³த பேர நாராயேண திShட²தி ।
யmh கசிthஷாத⁴மmh கதிபயkh³ராேமஶமlhபாrhத²த³mh
ேஸவாைய mh’க³யாமேஹ நரமேஹா டா⁴ வராகா வயmh ॥ 28॥ ॥ கா 17॥
மத³ந பஹர shதி²திmh மதீ³ேய
மந iµnhத³பதா³ரவிnhத³தா⁴mhநி ।
ஹரநயநkh’ஶாiνநா kh’ேஶாऽ
shமர ந சkhரபராkhரமmh iµராேர: ॥ 29॥ ॥ கா 24॥
தththவmh ph³வாநி பரmh பரshதாnh var பரshமாth
ம⁴ ரnhதீவ iµதா³வஹாநி । var அேஹா ரnhதீவ ஸுதா⁴mh பதா³நி ।
phரவrhதய phராஜரsh ேவ var ஆவrhதய
நாமாநி நாராயணேகா³சராணி ॥ 30॥ ॥ கா 20॥
இத³mh ஶரmh பமேபஶலmh var லத²ஸnhதி⁴ஜrhஜரmh
பதthயவயmh பமேபஶலmh । var பதthயவயmh லத²ஸnhதி⁴ ஜrhஜரmh ।
கிெமௗஷைத: ◌⁴ khய ட⁴ ³rhமேத
நிராமயmh kh’Shணரஸாயநmh பிப³ ॥ 31॥ ॥ கா 21॥
தா³ரா வாராகரவரஸுதா ேத தேஜா விசி: var ேதऽŋhக³ேஜாऽயmh
shேதாதா ேவத³shதவ ஸுரக³ே ph◌⁴’thயவrhக:³ phரஸாத:³ ।
iµkhதிrhமாயா ஜக³th³அவிகலmh தாவகீ ேத³வகீ ேத var iµkhதிrhமth◌⁴ேய
மாதா thரmh ப³லஸுதshதththவத³nhயmhந ஜாேந ॥ 32॥ ॥ கா 25॥ var

ப³லஸுதshதththவேதாऽnhயnhந
kh’Shே ர ேநா ஜக³ththரய³: kh’Shணmh நமth◌⁴வmh ஸதா³
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kh’Shேணநாகி²லஶthரேவா விநிஹதா: kh’Shய தshைம நம: ।
kh’Shேத³வ ஸiµthதி²தmh ஜக³தி³த³mh kh’Shணshய தா³ேஸாऽshmhயஹmh
kh’Shேண திShட²தி விவேமதth³அகி²லmh ேஹ! kh’Shண ரshவ மாmh ॥ 33॥
தth thவmh phரத³ ப⁴க³வnh  மyhயநாேத²
விShே kh’பாmh பரமகாணிக: க² thவmh ।
ஸmhஸாரஸாக³ரநிமkh³நமநnhத தீ³நmh
உth³த⁴rhமrhஹ ஹேர ேஷாthதேமாऽ ॥ 34॥
நமா நாராயணபாத³பŋhகஜmh
கேரா நாராயணஜநmh ஸதா³ ।
வதா³ நாராயணநாம நிrhமலmh
shமரா நாராயணதththவமvhயயmh ॥ 35॥
நாத² நாராயண வாஸுேத³வ
kh’Shண ப⁴khதphய சkhரபாேண ।
பth³மநாபா⁴chத ைகடபா⁴ேர
ராம பth³மா ஹேர iµராேர ॥ 36॥
அநnhத ைவNhட²iµnhத³ kh’Shண var ஆநnhத³ ேகா³விnhத³iµnhத³ ராம
ேகா³விnhத³ தா³ேமாத³ர மாத⁴ேவதி । var நாராயநnhத நிராமேயதி ।
வkhmh ஸமrhேதா²ऽபி ந வkhதி கசிth
அேஹா ஜநாநாmh vhயஸநாபி⁴iµkh²யmh ॥ 37॥ ॥ கா 14 ॥ var vhயஸநாநிேமாே

th◌⁴யாயnhதி ேய விShiΝமநnhதமvhயயmh
’thபth³மமth◌⁴ேய ஸததmh vhயவshதி²தmh ।
ஸமாதாநாmh ஸததாப⁴யphரத³mh
ேத யாnhதி th³தி⁴mh பரமாmh  ைவShணவீmh ॥ 38॥
ரஸாக³ரதரŋhக³ஶீகரா -

ஸாரதாரகிதசாrhதேய ।
ேபா⁴கி³ேபா⁴க³ஶயநீயஶாயிேந
மாத⁴வாய ம⁴விth³விேஷ நம: ॥ 39॥ ॥ கா 15॥
யshய phெயௗ தித⁴ெரௗ கவிேலாகவீெரௗ var கவிேலாககீ³ெதௗ
thேர th³விஜnhமவரபth³மஶராவ⁴தாmh । var th³விஜnhமபவாரஶிவாவ⁴தாmh ।
ேதநாmh³ஜாசரmh³ஜஷThபேத³ந
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ராjhஞா kh’தா kh’தியmh லேஶக²ேரண ॥ 40॥ ॥ கா 34॥ var shதியmh

॥ இதி லேஶக²ேரண விரசிதா iµnhத³மாலா ஸmhrh ॥

ஸmhshகரNh - 2 ேலாக ஸŋhkh²யா 54

வnhேத³iµnhத³மரவிnhத³த³லாயதாmh
nhேத³nh³ஶŋhக²த³ஶநmh ஶிஶுேகா³பேவஷmh ।
இnhth³ராதி³ேத³வக³ணவnhதி³தபாத³பீட²mh
vh’nhதா³வநாலயமஹmh வஸுேத³வஸூiνmh ॥ 1॥ ॥ கா 1॥
வlhலேப⁴தி வரேத³தி த³யாபேரதி
ப⁴khதphேயதி ப⁴வNhட²நேகாவிேத³தி ।
நாேத²தி நாக³ஶயேநதி ஜக³nhநிவாேஸthyh
ஆலாபிநmh phரதிதி³நmh  மாmh iµnhத³ ॥ 2॥ ॥ கா ??॥
ஜய ஜய ேத³ேவா ேத³வகீநnhத³ேநாऽயmh
ஜய ஜய kh’Shே vh’Shணிவmhஶphரதீ³ப: ।
ஜய ஜய ேமக⁴யாமல: ேகாமலாŋhேகா³
ஜய ஜய ph’th²வீபா⁴ரநாேஶா iµnhத:³ ॥ 3॥ ॥ கா 2॥
iµnhத³rhth◌⁴நா phரணிபthய யாேச
ப⁴வnhதேமகாnhதயnhதமrhத²mh ।
அவிshmh’திshthவchசரரவிnhேத³
ப⁴ேவ ப⁴ேவ ேமऽsh ப⁴வthphரஸாதா³th ॥ 4॥ ॥ கா 3॥
நாஹmh வnhேத³ தவ சரணேயாrhth³வnhth³வமth³வnhth³வேஹேதா:
mhபீ⁴பாகmh ³மபி ஹேர நாரகmh நாபேநmh ।
ரmhயாராமாmh’³தiνலதா நnhத³ேந நாபி ரnhmh
பா⁴ேவ பா⁴ேவ ’த³யப⁴வேந பா⁴வேயயmh ப⁴வnhதmh ॥ 5॥ ॥ கா 5॥
நாshதா² த⁴rhேம ந வஸுநிசேய ைநவ காேமாபேபா⁴ேக³
யth³ பா⁴vhயmh தth³ ப⁴வ ப⁴க³வnhrhவகrhமாiνபmh ।
ஏதthphராrhth²யmh மம ப³ஹுமதmh ஜnhமஜnhமாnhதேரऽபி
thவthபாதா³mhேபா⁴ஹக³க³தா நிசலா ப⁴khதிரsh ॥ 6॥ ॥ கா 6॥
தி³வி வா ⁴வி வா மமாsh வாேஸா
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நரேக வா நரகாnhதக phரகாமmh ।
அவதீ⁴தஶாரதா³ரவிnhெதௗ³

சரெணௗ ேத மரேணऽபி சிnhதயா ॥ 7॥ ॥ கா 7॥
சிnhதயா ஹேமவ ஸnhததmh
மnhத³ஹாஸiµதி³தாநநாmh³ஜmh
நnhத³ேகா³பதநயmh பராth பரmh
நாரதா³தி³iµநிvh’nhத³வnhதி³தmh ॥ 8॥ ॥ கா ??॥
கரசரணஸேராேஜ காnhதிமnhேநthரேந
ரமiµ ⁴ஜவீசிvhயாேலऽகா³த⁴மாrhேக³ ।
ஹஸர விகா³யாபீய ேதேஜாஜெலௗக⁴mh
ப⁴வமபகி²nhந: khேலஶமth³ய thயஜா ॥ 9॥ ॥ கா ??॥
ஸரஜநயேந ஸஶŋhக²சkhேர
iµரபி⁴தி³ மா விரமshவ சிthத ரnhmh । var விரேமஹ
ஸுக²தரமபரmh ந ஜா ஜாேந var ஸுக²கர
ஹசரணshமரmh’ேதந lhயmh ॥ 10॥ ॥ கா 8॥
மாபீ⁴rhமnhத³மேநா விசிnhthய ப³ஹுதா⁴ யாசிரmh யாதநா: var மாைப⁴rhமnhத³மேநா
நா ந: phரப⁴வnhதி பாபபவ:shவா நiν த⁴ர: ।
ஆலshயmh vhயபநீய ப⁴khதிஸுலப⁴mh th◌⁴யாயshவ நாராயணmh
ேலாகshய vhயஸநாபேநாத³நகேரா தா³ஸshய கிmh ந ம: ॥ 11॥ ॥ கா 9॥
ப⁴வஜலதி⁴க³தாநாmh th³வnhth³வவாதாஹதாநாmh
ஸுத³th’கலthரthராணபா⁴ராrhதி³தாநாmh ।
விஷமவிஷயேதாேய மjhஜதாமphலவாநாmh
ப⁴வ ஶரணேமேகா விShiΝேபாேதா நராmh ॥ 12॥
ப⁴வஜலதி⁴மகா³த⁴mh ³shதரmh நிshதேரயmh
கத²மஹதி ேசேதா மா shம கா:³ காதரthவmh ।
ஸரஜth³’ஶி ேத³ேவ தாரகீ ப⁴khதிேரகா var தாவகீ
நரகபி⁴தி³ நிஷNh தாரயிShயthயவயmh ॥ 13॥ ॥ கா 10॥
th’Shேதாேய மத³நபவேநாth³⁴தேமாேஹாrhமாேல
தா³ராவrhேத தநயஸஹஜkh³ராஹஸŋhகா⁴ேல ச ।
ஸmhஸாராkh²ேய மஹதி ஜலெதௗ⁴ மjhஜதாmh நshthதா⁴மnh
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பாதா³mhேபா⁴ேஜ வரத³ ப⁴வேதா ப⁴khதிநாவmh phரயchச² ॥ 14॥ ॥ கா 11॥
ph’th²வீேரiΝரiΝ: பயாmh கணிகா: ப²lh³sh²ŋhேகா³ऽநல -

shேதேஜா நி:வஸநmh மth தiνதரmh ரnhth◌⁴ரmh ஸுஸூமmh நப:◌⁴ ।
ுth³ரா th³ரபிதாமஹphரph◌⁴’தய: கீடா:ஸமshதா:ஸுரா
th³’Shேட யthர ஸ தாவேகா விஜயேத ᳚⁴மாவ⁴தாவதி: ◌⁴ ॥ 15॥ ॥ கா 12॥
ேஹ ேலாகா: iΝத phரஸூதிமரணvhயாேத⁴சிகிthஸாமாmh var ேபா⁴ ேலாகா:
ேயாக³jhஞா:ஸiµதா³ஹரnhதி iµநேயா யாmh யாjhஞவlhkhயாத³ய: ।
அnhதrhjhேயாதிரேமயேமகமmh’தmh kh’Shkh²யமாபீயதாmh
தthபீதmh பரெமௗஷத⁴mh விதiνேத நிrhவாநமthயnhதிகmh ॥ 16॥ ॥ கா 18॥ var

யthபிதmh

ேஹ மrhthயா: பரமmh தmh iΝத ேவா வயா ஸŋhேபத:
ஸmhஸாராrhணவமாப³rhப³ஹுலmh ஸmhயkh phரவிய shதி²தா: ।
நாநாjhஞாநமபாshய ேசத நேமா நாராயேயthயiµmh
மnhthரmh ஸphரணவmh phரமஸதmh phராவrhதயth◌⁴வmh iµஹு: ॥ 17॥
நாேத² ந:ேஷாthதேம thஜக³தாேமகாதி⁴ேப ேசதஸா var ேஷாthதேம
ேஸvhேய shவshய பத³shய தா³த பேர நாராயேண திShட²தி ।
யmh கசிthஷாத⁴மmh கதிபயkh³ராேமஶமlhபாrhத²த³mh
ேஸவாைய mh’க³யாமேஹ நரமேஹா டா⁴ வராகா வயmh ॥ 18॥ ॥ கா 17॥
ப³th³ேத⁴நாஜநா நேதந ஶிரஸா கா³thைர:ஸேராேமாth³க³ைம:
கNhேட²ந shவரக³th³க³ேத³ந நயேநேநாth³கீ³rhணபா³Shபாmh³நா ।
நிthயmh thவchசரரவிnhத³க³ளth◌⁴யாநாmh’தாshவாதி³நாmh
அshமாகmh ஸரஹா ஸததmh ஸmhபth³யதாmh விதmh ॥ 19॥ ॥ கா 19॥
யth kh’Shணphரணிபாத⁴த⁴வளmh தth³ வrhShம தth³ ைவ ஶிரsh var தth³ைவ
ஶிர:shயாch²மmh
ேத ேநthேர தமேஸாjh²ேத ஸுசிேர யாph◌⁴யாmh ஹrhth³’யேத ।
ஸா ³th³தி⁴rhவிமேலnh³ஶŋhக²த⁴வளா யா மாத⁴வாth◌⁴யாயிநீ var

³th³தி⁴rhநியைமrhயைமச விமலா
ஸா வாmh’தவrhணீ phரதிபத³mh யா shெதௗதி நாராயணmh ॥ 20॥ ॥ கா 27॥
ேவ கீrhதய ேகஶவmh iµரmh ேசேதா ப⁴ஜ த⁴ரmh
பாணிth³வnhth³வ ஸமrhசயாchதகதா:² ேராthரth³வய thவmh ஶ ◌்’iΝ ।
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kh’Shணmh ேலாகய ேலாசநth³வய ஹேரrhக³chசா²ŋhkh◌⁴kh³மாலயmh
kh◌⁴ர kh◌⁴ராண iµnhத³பாத³ளmh rhத⁴nh நமாேதா⁴ஜmh ॥ 21॥ ॥ கா 26॥
ஆmhநாயாph◌⁴யஸநாnhயரNhயதி³தmh ேவத³vhரதாnhயnhவஹmh var kh’ch²vhரதாnhயnhவஹmh
ேமத³ேச²த³ப²லாநி rhதவித⁴ய:ஸrhவmhஹுதmh ப⁴shமநி । var ேமத³chேச²த³பதா³நி
தீrhதா²நாமவகா³ஹநாநி ச க³ஜshநாநmh விநா யthபத³ -
th³வnhth³வாmhேபா⁴ஹஸmhshmh’திmh விஜயேத ேத³வ: ஸ நாராயண: ॥ 22॥ ॥ கா
13॥ var th³வnhth³வாmhேபா⁴ஹஸmhshதிmh

மத³ந பஹர shதி²திmh மதீ³ேய
மந iµnhத³பதா³ரவிnhத³தா⁴mhநி ।
ஹரநயநkh’ஶாiνநா kh’ேஶாऽ
shமர ந சkhரபராkhரமmh iµராேர: ॥ 23॥ ॥ கா 24॥
நாேத² தா⁴த ேபா⁴கி³ேபா⁴க³ஶயேந நாராயேண மாத⁴ேவ
ேத³ேவ ேத³வகிநnhத³ேந ஸுரவேர சkhராேத⁴ ஶாrhŋhகி³ணி ।
லாேஶஷஜக³thphரபசஜட²ேர விேவவேர த⁴ேர
ேகா³விnhேத³ சிthதvh’thதிமசலாமnhையsh கிmh வrhதைந: ॥ 24॥
மாth³ராmh ணNhயாnhணமபி ப⁴வேதா ப⁴khதிநாnhபதா³ph³ேஜ
மாெரௗஷmh ராvhயப³nhத⁴mh தவ சதமபாshயாnhயதா³kh²யாநஜாதmh । var

ராvhயப³th³த⁴mh
மாshமாrhஷmh மாத⁴வ thவாமபி ⁴வநபேத ேசதஸாபiνவாநாnh var மாshphராmh
மா⁴வmh thவthஸபrhயாபகரரேதா ஜnhமஜnhமாnhதேரऽபி ॥ 25॥ ॥ கா 23॥ var

thவthஸபrhயாvhயதிகரரேதா

மjhஜnhமந: ப²லத³mh ம⁴ைகடபா⁴ேர
மthphராrhத²நீயமத³iνkh³ரஹ ஏஷ ஏவ ।
thவth³ph◌⁴’thயph◌⁴’thயபசாரகph◌⁴’thயph◌⁴’thய-
ph◌⁴’thயshய ph◌⁴’thய இதி மாmh shமர ேலாகநாத² ॥ 26॥
தththவmh ph³வாநி பரmh பரshதாnh var பரshமாth
ம⁴ ரnhதீவ iµதா³வஹாநி । var அேஹா ரnhதீவ ஸுதா⁴mh பதா³நி ।
phரவrhதய phராஜரsh ேவ var ஆவrhதய
நாமாநி நாராயணேகா³சராணி ॥ 27॥ ॥ கா 20॥
நமா நாராயணபாத³பŋhகஜmh
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கேரா நாராயணஜநmh ஸதா³ ।
வதா³ நாராயணநாம நிrhமலmh
shமரா நாராயணதththவமvhயயmh ॥ 28॥
நாத² நாராயண வாஸுேத³வ
kh’Shண ப⁴khதphய சkhரபாேண ।
பth³மநாபா⁴chத ைகடபா⁴ேர
ராம பth³மா ஹேர iµராேர ॥ 29॥
அநnhத ைவNhட²iµnhத³ kh’Shண var ஆநnhத³ ேகா³விnhத³iµnhத³ ராம
ேகா³விnhத³ தா³ேமாத³ர மாத⁴ேவதி । var நாராயநnhத நிராமேயதி ।
வkhmh ஸமrhேதா²ऽபி ந வkhதி கசிth
அேஹா ஜநாநாmh vhயஸநாபி⁴iµkh²யmh ॥ 30॥ ॥ கா 14 ॥ var vhயஸநாநிேமாே

ப⁴khதாபாய⁴ஜŋhக³கா³ட³மணிshthைரேலாkhயராமணிrh var ப⁴khதாth³ேவ
ேகா³பீேலாசநசாதகாmh³த³மணி: ெஸௗnhத³rhயiµth³ராமணி:
ய: காnhதாமணிkhணீக⁴நசth³வnhth³ைவக⁴ஷாமணி: var  காnhதா
ேரேயா ேத³வஶிகா²மணிrhதி³ஶ ேநா ேகா³பாலடா³மணி: ॥ 31॥ ॥ கா 28॥ var

ேரேயா th◌⁴ேயய

ஶthchேச²ைத³கமnhthரmh ஸகலiµபநிஷth³வாkhயஸmhjhயமnhthரmh
ஸmhஸாேராthதாரமnhthரmh ஸiµசிததமஸ: ஸŋhக⁴நிrhயாணமnhthரmh । var

ஸiµதி³தமநஸாmh
ஸrhைவவrhையகமnhthரmh vhயஸந⁴ஜக³ஸnhத³Shடஸnhthராணமnhthரmh
ேவ kh’Shணமnhthரmh ஜப ஜப ஸததmh ஜnhமஸாப²lhயமnhthரmh ॥ 32॥ ॥ கா
29 ॥
vhயாேமாஹphரஶெமௗஷத⁴mh iµநிமேநாvh’thதிphரvh’ththெயௗஷத⁴mh var

vhயாேமாேஹாth³த³லெநௗஷத⁴mh
ைத³thேயnhth³ராrhதிகெரௗஷத⁴mh thஜக³தாmh ஸவைநெகௗஷத⁴mh । var

ைத³thயாநrhத²கெரௗஷத⁴mh
ப⁴khதாthயnhதெதௗஷத⁴mh ப⁴வப⁴யphரth◌⁴வmhஸைநெகௗஷத⁴mh var

ப⁴khதாrhதிphரஶெமௗஷத⁴mh ப⁴வப⁴யphரth◌⁴வmh தி³vhெயௗஷத⁴mh
ேரய:phராphதிகெரௗஷத⁴mh பிப³ மந:kh’Shணதி³vhெயௗஷத⁴mh ॥ 33॥ ॥ கா 30

॥ var kh’Shணநாெமௗஷத⁴mh
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kh’Shண thவதீ³யபத³பŋhகஜபஜராnhதmh
அth³ையவ ேம விஶ மாநஸராஜஹmhஸ: ।
phராணphரயாணஸமேய கப²வாதபிthைத:
கNhடா²வேராத⁴நவிெதௗ⁴ shமரணmh தshேத ॥ 34॥
ேசதசிnhதய கீrhதயshவ ரஸேந நmhப⁴வ thவmh ஶிேரா
ஹshதாவஜஸmhடmh ரசயதmh வnhத³shவ தீ³rhக⁴mh வ: ।
ஆthமnh ஸmhரய Nhட³கநயநmh நாகா³சேலnhth³ரshதி²தmh
த⁴nhயmh Nhயதமmh தேத³வ பரமmh ைத³வmh  ஸmhth³த⁴ேய ॥ 35॥
ஶ ◌்’Nhவnh ஜநாrhத³நகதா²³ணகீrhதநாநி
ேத³ேஹ ந யshய லேகாth³க³மேராமரா: ।
ேநாthபth³யேத நயநேயாrhவிமலாmh³மாலா
தி⁴kh தshய விதமேஹா ஷாத⁴மshய ॥ 36॥
அnhத⁴shய ேம ’தவிேவகமஹாத⁴நshய
ெசௗைர: phரேபா⁴ ப³பி⁴nhth³யநாமேத⁴ைய: ।
ேமாஹாnhத⁴பஹேர விநிபாதிதshய
ேத³ேவஶ ேத³ kh’பணshய கராவலmhப³mh ॥ 37॥
இத³mh ஶரmh பமேபஶலmh var லத²ஸnhதி⁴ஜrhஜரmh
பதthயவயmh பமேபஶலmh । var பதthயவயmh லத²ஸnhதி⁴ ஜrhஜரmh ।
கிெமௗஷைத: ◌⁴ khய ட⁴ ³rhமேத
நிராமயmh kh’Shணரஸாயநmh பிப³ ॥ 38॥ ॥ கா 21॥
ஆசrhயேமதth³ தி⁴ மiνShயேலாேக
ஸுதா⁴mh பthயjhய விஷmh பிப³nhதி ।
நாமாநி நாராயணேகா³சராணி
thயkhthவாnhயவாச:ஹகா: பட²nhதி ॥ 39॥ ॥ கா 31 ॥
thயஜnh பா³nhத⁴வா:ஸrhேவ
நிnhத³nh ³ரேவா ஜநா: ।
ததா²பி பரமாநnhேதா³
ேகா³விnhேதா³ மம வநmh: ॥ 40॥
ஸthயmh ph³ரவீ மiνஜா:shவயrhth◌⁴வபா³ஹுrh
ேயா ேயா iµnhத³ நரmhஹ ஜநாrhத³ேநதி ।
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ேவா ஜபthயiνதி³நmh மரேண ரேண வா
பாஷாணகாShட²ஸth³’ஶாய த³தா³thயபீ⁴Shடmh ॥ 41॥
நாராயய நம இthயiµேமவ மnhthரmh
ஸmhஸாரேகா⁴ரவிஷநிrhஹரய நிthயmh ।
ஶ ◌்’Nhவnh ப⁴vhயமதேயா யதேயாऽiνராகா³th³
உchைசshதராiµபதி³ஶாmhயஹrhth◌⁴வபா³ஹு: ॥ 42॥
சிthதmh ைநவ நிவrhதேத ணமபி kh’Shணபாதா³mh³ஜா -

nhநிnhத³nh phயபா³nhத⁴வா ³ஜநா kh³’ணnh iµசnh வா ।
³rhவாத³mh பேகா⁴ஷயnh மiνஜா வmhேஶ கலŋhேகாऽsh வா
தாth³’khphேரமத⁴ராiνராக³ம⁴நா மthதாய மாநmh  ேம ॥ 43॥
kh’Shே ர ேநா ஜக³ththரய³: kh’Shணmh நமth◌⁴வmh ஸதா³
kh’Shேணநாகி²லஶthரேவா விநிஹதா: kh’Shய தshைம நம: ।
kh’Shேத³வ ஸiµthதி²தmh ஜக³தி³த³mh kh’Shணshய தா³ேஸாऽshmhயஹmh
kh’Shேண திShட²தி விவேமதth³அகி²லmh ேஹ! kh’Shண ரshவ மாmh ॥ 44॥
ேஹ ேகா³பாலக ேஹ kh’பாஜலநிேத⁴ ேஹ nh⁴கnhயாபேத
ேஹ கmhஸாnhதக ேஹ க³ேஜnhth³ரகபாண ேஹ மாத⁴வ ।
ேஹ ராமாiνஜ ேஹ ஜக³ththரய³ேரா ேஹ Nhட³கா மாmh
ேஹ ேகா³பீஜநநாத² பாலய பரmh ஜாநா ந thவாmh விநா ॥ 45॥
தா³ரா வாராகரவரஸுதா ேத தேஜா விசி: var ேதऽŋhக³ேஜாऽயmh
shேதாதா ேவத³shதவ ஸுரக³ே ph◌⁴’thயவrhக:³ phரஸாத:³ ।
iµkhதிrhமாயா ஜக³th³அவிகலmh தாவகீ ேத³வகீ ேத var iµkhதிrhமth◌⁴ேய
மாதா thரmh ப³லஸுதshதththவத³nhயmhந ஜாேந ॥ 46॥ ॥ கா 25॥ var

ப³லஸுதshதththவேதாऽnhயnhந
phரமஶshய ஶிர:ப²லmh வி:³
தத³rhசநmh பாணிப²லmh தி³ெவௗகஸ: ।
மந:ப²லmh தth³³ணதththவசிnhதநmh
வச:ப²லmh தth³³ணகீrhதநmh ³தா: ◌⁴ ॥ 47॥
மnhநாம phேராchய நாராயkh²யmh
ேகந phராrhவாசி²தmh பாபிேநாऽபி । var ேயந
ஹா ந: rhவmh வாkhphரvh’thதா ந தshmh-
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shேதந phராphதmh க³rhப⁴வாஸாதி³:³க²mh ॥ 48॥ ॥ கா 22॥
th◌⁴யாயnhதி ேய விShiΝமநnhதமvhயயmh
’thபth³மமth◌⁴ேய ஸததmh vhயவshதி²தmh ।
ஸமாதாநாmh ஸததாப⁴யphரத³mh
ேத யாnhதி th³தி⁴mh பரமாmh  ைவShணவீmh ॥ 49॥
தth thவmh phரத³ ப⁴க³வnh  மyhயநாேத²
விShே kh’பாmh பரமகாணிக: க² thவmh ।
ஸmhஸாரஸாக³ரநிமkh³நமநnhத தீ³நmh
உth³த⁴rhமrhஹ ஹேர ேஷாthதேமாऽ ॥ 50॥
ரஸாக³ரதரŋhக³ஶீகரா -

ஸாரதாரகிதசாrhதேய ।
ேபா⁴கி³ேபா⁴க³ஶயநீயஶாயிேந
மாத⁴வாய ம⁴விth³விேஷ நம: ॥ 51॥ ॥ கா 15॥
அலமலமலேமகா phராணிநாmh பாதகாநாmh
நிரஸநவிஷேய யா kh’Shண kh’Shேணதி வாணீ ।
யதி³ ப⁴வதி iµnhேத³ ப⁴khதிராநnhத³ஸாnhth³ரா
கரதலகதா ஸா ேமாஸmhராjhயல: ॥ 52॥
யshய phெயௗ தித⁴ெரௗ கவிேலாகவீெரௗ var கவிேலாககீ³ெதௗ
thேர th³விஜnhமவரபth³மஶராவ⁴தாmh । var th³விஜnhமபவாரஶிவாவ⁴தாmh ।
ேதநாmh³ஜாசரmh³ஜஷThபேத³ந
ராjhஞா kh’தா kh’தியmh லேஶக²ேரண ॥ 53॥ ॥ கா 34॥ var shதியmh

iµnhத³மாலாmh பட²தாmh நராmh
அேஶஷெஸௗkh²யmh லப⁴ேத ந க:shவிth ।
ஸமshதபாபயேமthய ேத³
phரயாதி விShே: பரமmh பத³mh தth ॥ 54॥
॥ இதி லேஶக²ேரண விரசிதா iµnhத³மாலா ஸmhrh ॥

Proofread by Madhavi U mupadrasta at gmail.com

Sequence based on mukundamAlA by Ravindra Seth in Hindi available at DLI.
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Some pAThabehda/variations are observed in numbering of the verses.

This would offset numbers stated in the reference and above.

ேகா³விnhத³பதா³mhேபா⁴ஜம⁴ேநா மஹத³th³⁴தmh । var iµnhத³பதா³mhேபா⁴ஜம⁴ந:
பரமாth³⁴தmh ।
யthபாயிேநா ந iµயnhதி iµயnhதி யத³பாயிந: ॥ 5॥ ॥ கா 4॥ var iµசnhதி
iµசnhதி

ரஜ நிபதிதாநாmh ேமாஹஜாலாvh’தாநாmh
ஜநநமரணேதா³லா³rhக³ஸmhஸrhக³கா³நாmh ।
ஶரணமஶரநாேமக ஏவாராmh
ஶலபத²நிkhதசkhரபாணிrhநராmh ॥ 16॥
அபராத⁴ஸஹshரஸŋhலmh
பதிதmh பீ⁴மப⁴வாrhணேவாத³ேர ।
அக³திmh ஶரக³தmh ஹேர
kh’பயா ேகவலமாthமஸாth  ॥ 17॥
மா ேம shththவmh மா ச ேம shயாth பா⁴ேவா
மா rhக²thவmh மா ேத³ேஶஷு ஜnhம ।
th²யாth³’Shrhமா ச ேம shயாth கதா³சிth
ஜாெதௗ ஜாெதௗ விShiΝப⁴khேதா ப⁴ேவயmh ॥ 18॥
காேயந வாசா மநேஸnhth³ையச
³th³th◌⁴யாthமநா வாiνsh’திrhshவபா⁴வாth ।
கேரா யth³ யth ஸகலmh பரshைம
நாராயையவ ஸமrhபயா ॥ 19॥
யth kh’தmh யth கShயா
தth ஸrhவmh ந மயா kh’தmh ।
தvhயா kh’தmh  ப²ல⁴kh
thவேமவ ம⁴ஸூத³ந ॥ 20॥

There are two variants to this stotra found in publications. Version 1 is

more common, and 2 appears to be expanded by the devotees.
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The sequence differs and there are quite a few variations found

among different prints.

MukundamAlAstotram by Kulashekhara Versions 1 and 2

pdf was typeset on January 22, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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